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„Tagállami kötelezettségszegés — 2001/19/EK irányelv — Oklevelek, bizonyítványok
és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése —

Ápoló, fogorvos, állatorvos, szülésznő, építészmérnök, gyógyszerész és orvos — Az
előírt határidőn belüli átültetés elmaradása”

Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset — A megalapozottság Bíróság általi
vizsgálata — Figyelembe veendő helyzet — Az indokolással ellátott véleményben
meghatározott határid ő lejártakor fennálló helyzet (EK 226. cikk) (vö. 8. pont)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A szakképesítések elismerésének általános rend
szeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános
ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és
az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK,
78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/
EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2001. május
14-i 2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 206., 1. o.; magyar
nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 138. o.) határidőn belüli átültetésének
elmulasztása

Rendelkező rész

1)
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Az Osztrák Köztársaság nem teljesítette a szakképesítések elismerésének
általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv,
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valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az
építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK,
77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK,
80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és
93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2001. május 14-i
2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből eredő kötelezettségeit,
mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el az irányelv maradéktalan
átültetéséhez szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.

2)

A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

A Bíróság (ötödik tanács) 2006. június 15-i ítélete —
Bizottság kontra Németország

(C-264/05. sz. ügy)

„Tagállami kötelezettségszegés — 2001/19/EK irányelv — Oklevelek, bizonyítványok
és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése —

Általános ápoló, fogorvos, állatorvos, szülésznő, építészmérnök, gyógyszerész és
orvos — Az előírt határidőn belüli átültetés elmulasztása”

Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset — A megalapozottság Bíróság általi
vizsgálata — Figyelembe veendő helyzet — Az indokolással ellátott véleményben
meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EK 226. cikk) (vö. 8. pont)
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